MENDOZA

Rota do Vinho e Alta Montanha

4 Dias - 3 Noites
9
9
9
9
9

Alojamento Quartos Duplo / Café da manha
Transfer IN OUT APT/HTL/APT
Excursões regulares - Guia espanhola e inglesa
Coordenação permanente
Refeições não Incluídos

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Mendoza - City Tour
Recepção e traslado do Aeroporto de Mendoza ao Hotel. City Tour por Mendoza.

Visita a uma Bodega: A Origem do Vinho - Mendoza de Noite
Café da manhã no Hotel. Iremos pela rota do vinho, visitando uma bodega exemplar. Caminharemos
entre vinhedos para descobrir sua origem, acompanhados de um churrasco crioulo, degustando cinco
variedades diferentes de vinhos na bodega selecionada.
Quando o sol se oculta entre a Cordilheira e o entardecer se vai definitivamente, Mendoza surge com
uma fisionomia diferente; as luzes a iluminam e a transformam em uma linda cidade. Nesta Mendoza de
Noite, descobriremos o Cerro de la Gloria para nos deleitarmos com uma vista única. Depois El Rosedal,
o Lago do Club Regatas de Mendoza, a fonte dos 5 Continentes e os Portões e finalmente o Centro, com
suas ruas e ruas de pedestres.

Alta Montanha
Café da manha no Hotel. Durante o percorrido é possível apreciar o dique Potrerillos. A 100 km da
cidade capital está Uspallata scenário da ocupaçao indígena huarpe na época prehispânica. O passeio
continúa com a visita às villas de Picheuta, Polvaredas e Punta de Vacas, desde aonde se accede à
famosa villa dos Penitentes. Mais na frente, a Ponte do Inca a 2.720 metros sobre o nível do mar o rio
Las Cuevas tem modificado a montanha formando uma ponte natural a cuja vera afloram aguas termáis.
Nas cercanias encontra-se o Cemetério dos Andinistas. A pouca distância da fronteira, um magnifico
mirador natural permite apreciar o esplendor do cerro Aconcagua. Um caminho nao pavimentado que
parte desde a Rota Internacional, possibilita adentrarse alguns kilômetros até a bela lagoa de Horcones
e no Parque Provincial Aconcagua. Se as condiçoes climáticas sao favoráveis, poderemos ascender até o
monumento do Cristo Redentor, a 4.200 metros de altura.

Café da manha no Hotel. Traslado ao Aeroporto de Mendoza.
Fim de nossos serviços.
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